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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
      

Số:            /TB-SGDĐT  
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả cuộc họp Hội đồng xét duyệt và đề xuất biểu dương  

học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022 
 

 

 

      Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận, huyện; 

- Trường Trung học phổ thông, Phổ thông nhiều cấp,   

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên quận, huyện. 

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 4230-

CV/VPTU ngày 24/10/2022, Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 25/10/2022 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về việc tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh 

viên xuất sắc (HSSV) tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022; Quyết định số 

3661/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND thành phố về việc thành lập Hội 

đồng xét duyệt và đề xuất biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành 

phố Hải Phòng năm 2022 (Hội đồng); 

Căn cứ Công văn số 4225/VP-VX ngày 25/10/2022 về tiêu chí biểu dương học 

sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022; Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn 3236 /SGDĐT-GDTX&ĐH  ngày 25/10/2022 

về việc phối hợp đăng tin về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất biểu dương HSSV xuất 

sắc, tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2022;  

Hội đồng đã tiến hành họp vào hồi 0900’, ngày 04/11/2022. 

Được sự ủy quyền của Hội đồng, Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị, cá 

nhân để các đơn vị thông báo đến toàn thể học sinh, cha mẹ HSSV biết kết quả 

xét duyệt và đề xuất của Hội đồng về việc biểu dương HSSV xuất sắc tiêu biểu 

thành phố Hải Phòng năm 2022 như sau: 

1. Kết quả tiếp nhận:  

Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trình Hội đồng xét là: 171 hồ sơ của 171 HSSVcụ thể: 

1.2. Hồ sơ học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia: 70 hồ sơ 

- Giải quốc tế, khu vực các môn văn hóa do Bộ GDĐT tổ chức lựa chọn và cử đi: 0 

- Giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) năm 2022 do Bộ GDĐT 

tổ chức lựa chọn và cử đi: 0  
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- Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Từ 

giải Ba trở lên có 66 hồ sơ (65 giải), cụ thể: 

+ Giải Nhất văn hóa: 06 hồ sơ 

+ Giải Nhì văn hóa: 29 hồ sơ 

+ Giải Ba văn hóa: 29 hồ sơ 

+ Giải Ba Khoa học kỹ thuật: 02 hồ sơ 

- Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51: có 03 hồ sơ (03 giải), cụ thể: 

+ Giải Nhì 01 hồ sơ 

+ Giải Ba:         02 hồ sơ 

- Cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia (do Đài Truyền hình Việt 

Nam tổ chức): 01 hồ sơ (giải Ba). 

 (Căn cứ theo danh sách trường THPT Chuyên Trần Phú, THPT Đồ Sơn, 

phòng GDĐT các quận: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền gửi Sở GDĐT; Sở 

GDĐT đối chiếu với Công văn số 298/QLCL-QLT ngày 25/3/2022 về việc thông 

báo kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-

2022, Quyết định số 848/QD-BGDDT ngày 27/3/2022 của Bộ GDĐT về phê 

duyệt các dự án đạt giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học 

sinh trung học năm học 2021 - 2022; Quyết định 740/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả Cuộc thi Viết thư 

Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) của Việt Nam; không yêu cầu học sinh nộp 

hồ sơ). 

1.2. Hồ sơ sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc năm 2022 

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 48 (Tiếp nhận trực tiếp tại Sở GDĐT: 44 hồ sơ 

qua đường bưu điện: 04 hồ sơ), cụ thể: 

TT Sinh viên tốt nghiệp trường đại học/học viện Số lượng HS 

1.  Đại học Hàng Hải Việt Nam 21 

2.  Đại học Hải Phòng 11 

3.  Đại học Quản lý Công nghệ Hải Phòng 02 

4.  Đại học Kinh tế Quốc dân 07 

5.  Đại học Luật Hà Nội 01 

6.  Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 01 

7.  Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01 

8.  Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 01 

9.  Đại học Ngoại thương 01 

10.  Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 01 

11.  Học viện Khoa học quân sự 01 
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- Số hồ sơ đảm bảo quy định: 44 

- Số hồ sơ không đảm bảo tiêu chí biểu dương: 04  

1.3. Hồ sơ học sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

năm 2022 tại thành phố Hải Phòng đạt điểm cao và đỗ vào một trường đại 

học, học viện trong hoặc ngoài nước (Học sinh nộp hồ sơ thông qua trường 

Trung học phổ thông), cụ thể: 

a/ Số lượng hồ sơ tiếp nhận: 53, cụ thể: 

- Đề xuất biểu dương theo tiêu chí: Trong các môn thi tốt nghiệp, học sinh 

có tổng điểm 03 môn thi bất kỳ đạt từ 29,35 điểm trở lên (điểm chưa nhân hệ số, 

không tính điểm ưu tiên, không tính điểm môn Ngoại ngữ được quy đổi để xét tốt 

nghiệp): 06 hồ sơ 

- Đề xuất biểu dương theo tiêu chí: Học sinh có điểm trung bình cộng của 

các môn thi tốt nghiệp: Toán học, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ 

đạt từ 8,75 điểm trở lên: 20 hồ sơ 

- Đề xuất biểu dương theo tiêu chí: Học sinh có điểm trung bình cộng của 

các môn thi tốt nghiệp: Toán học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, 

Ngoại ngữ đạt từ 9,23 điểm trở lên: 27 hồ sơ 

b/ Số hồ sơ đảm bảo quy định: 53 

2. Hội đồng thống nhất tổng số lượng HSSV trình UBND thành phố biểu 

dương là: 167 học sinh, sinh viên. 

(Có danh sách kèm theo) 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c);                                                                                   

- Thành đoàn HP; 

- Ban thi đua khen thưởng-SNV; 

- Sở TTTT; 

- GĐ, PGĐ Sở GD;                                                                                           

- CV VP UBND Đồng Hoàng Hưng;                                                          

- Các phòng Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH.                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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